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چکیده
فناوری هایی که با تجزیه وتحلیل اطالعات در اســتفاده پایدار از منابع دام و طیور، به تصمیمات و سیاســت های مدیریتی کمک می کنند، فناوری های 
ارزشمندی هستند. امروزه از ابزارهای رایانه ای و اطالعاتی مختلفی برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت زیربخش های مختلف کشاورزی استفاده 
می شــود. یکی از این ابزارها ســامانه اطالعات مکانی )جی آی اس(1  اســت. بــا توجه به نیازهای هر فرد یا ملت، جــی آی اس در بخش های مختلف 
توسعه یافته است، به طوری که استفاده گسترده از این سامانه را می توان در شاخه های مختلف کشاورزی شاهد بود. استفاده از جی آی اس در علوم دامی 
و همچنین صنعت دام و طیور نیز به عنوان یکی از مهم ترین زیربخش های کشاورزی که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا می کند، از اهمیت باالیی 
برخوردار است. بااین وجود، استفاده از این فناوری درزمینه دام و طیور در مقایسه با برخی از علوم کشاورزی با کندی بسیار پیش رفته است. با توجه به 
مزایا و ظرفیت های بالقوه کاربرد جی آی اس در علوم دامی، ضروری است برای افزایش بهره وری زمینه های مختلف دام پروری، استفاده از آن به طور 

گسترده ترویج شود. لذا هدف از نگارش این مقاله، مروری بر فناوری جی آی اس، قابلیت ها و همچنین کاربردهای بالقوه آن در دام پروری است.

کلیدواژه ها: جی آی اس، علوم دامی، اطالعات، آرک جی آی اس.
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مقدمه

 فناوری های نســل جدیــدی که بــا تجزیه وتحلیل اطالعات 
بتواننــد در تصمیم گیری هــا و اجرای سیاســت های مدیریتی در 
اســتفاده از منابع پایــدار دام و طیور کمک کننــد، فناوری های 
ارزشــمندی هســتند. کمبود اطالعات مانــع از تصمیم گیری در 
این حوزه می شــود. ازســوی دیگر، زمانی که اطالعات پراکنده 
و ســازمان دهی نشــده باشــد، نمی توان از آن هــا در فرآیندهای 
تصمیم گیری اســتفاده کرد )ســازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد1 ، 2007(. امروزه از ابزارهای رایانه ای و اطالعاتی مختلفی 
بــرای برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریــت حوزه  های مختلف 
کشاورزی استفاده می شــود. یکی از این ابزارها سامانه اطالعات 
مکانی یا جی آی اس اســت. راجر تاملینســون2  که به عنوان پدر 
علم جی آی اس شناخته می شود، در اوایل 1960 برای استفاده از 
رایانه ها در مدل سازی موجودی های زمین دولت کانادا تالش هایی 
را انجــام داد )تاملینســون3 ، 2007(. جــی آی اس به عنوان یک 
برنامه رایانه ای با پروژه های متعدد، در دهه 1960 آغاز شد. شاید 
سامانه اطالعات مکانی کانادا، شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین 
آن ها بود که گروه آی بی ام زیرنظر راجر تاملینسون آن را توسعه 
داد. پروژه های دیگر در آن زمان شــامل تالش های دوان ماربل4  
در دانشگاه نورث وســترن برای حمایت از تحقیقات حمل ونقل 
در منطقه شــیکاگو و کار واحــد کارتوگرافی تجربی بریتانیا بود 
)کاپوک و رایند5 ، 1991; فورســمن6 ، 1997(. همه موارد اشاره 
شــده و نیز سایر پیشــرفت های جدید سبب شــد که یک محیط 
محاسباتی بسیار محدود و ساده ایجاد شود )گودچایلد7 ، 2018(.

جــی آی اس یک ســامانه فناورانه جامع اســت که می تواند 
مدیریــت،  ذخیــره،  و  جمــع آوری  را  جغرافیایــی  اطالعــات 
تجزیه وتحلیــل، نمایش، انتقال و به اشــتراک  بگذارد. برخالف 
نظام هــای اطالعات مدیریــت8  و طراحی های رایانــه ای9 ، جی 
آی اس دارای یکپارچگــی منحصربه فــردی از داده های مکانی 
و داده هــای توصیفی اســت و گزارش گیــری و تحلیل مکانی و 
همچنین بیــان بصری چندبعدی، ازجمله  قابلیت های آن اســت. 

بنابراین، می توان از آن برای حل مسائلی ازجمله موارد مربوط به 
مکان، شرایط، روند، حالت ها و شبیه سازی استفاده کرد )جیانگ 
و هو10 ، 2017(. به عبارت دیگر، همان طور که از نام آن پیداست، 
جی آی اس یک ســامانه فناوری اطالعات است که واجد برخی 
ویژگی هــای جغرافیایی اســت و برای تســهیل تصمیم گیری از 
ابزارها و فناوری ها اســتفاده می کند )هاوپتــوگل11  و همکاران، 
2010(. براســاس برنامه خاص، جــی آی اس را می توان به عنوان 
یــک ابزار ذخیــره اطالعــات )به عنوان مثال، پایــگاه داده ای که 
داده های مکانی را ذخیره می کند(، یک جعبه ابزار، یک فناوری، 
یــک منبع اطالعاتی و یــا یک حوزه علمی )به عنوان بخشــی از 
علــم اطالعات مکانــی( در نظر گرفت. همــه ابزارهای جی آی 
اس به یک اندازه برای یک برنامه خاص مناســب نیســتند. برای 
پاســخگویی بهتر به یک نیاز یا برنامه خــاص می توان ابزارها را 

بهبود بخشید و کامل کرد )دی بای12  و همکاران، 2001(.
برای موفقیت و سودآوری یک مزرعه، ایجاد تعادل بین ورودی ها 
و خروجی ها ضروری اســت. متصدیان صنعت کشــاورزی می توانند 
از توانایــی جی آی اس در تجزیه وتحلیل و مصورســازی محیط های 
کشاورزی و گردش کار اســتفاده کنند. از موبایل جی آی اس13  در 
مزرعه تــا تجزیه وتحلیل علمی داده های تولیــد در دفتر مدیر مزرعه، 
جی آی اس با کمک به کشاورزان در افزایش تولید، کاهش هزینه ها 
و مدیریــت کارآمدتــر زمین های خــود، نقش فزاینــده ای در تولید 
کشــاورزی در سراســر جهان ایفا می کند )ازری14 ، 2009(. با توجه 
بــه مزایا و ظرفیت های بالقوه کاربرد جی آی اس در علوم دامی، 

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations 
2. Roger Tomlinson
3. Tomlinson
4. Duane Marble
5. Coppock and Rhind
6. Foresman
7. Goodchild
8. Management Information System
9. Computer Aided Design
10. Jiang and Hu
11. Hauptvogel
12. De By
13. Mobile GIS
14. ESRI
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به عنــوان یکی از زیربخش های مهم کشــاورزی، و برای افزایش 
بهره وری زمینه های مختلف دام پروری، ضروری است تا استفاده 
از این فناوری در سطح گسترده آموزش داده شده و ترویج شود. 
لذا، هدف از نگارش این مقاله، مروری بر فناوری جی آی اس و 
همچنین کاربردهای بالقوه آن در علوم دامی و صنعت دام پروری 

است.

نمونه هایی از کاربرد جی آی اس در علوم دامی

 در زمینــه کاربــرد جــی آی اس در شــاخه های مختلــف 
کشــاورزی و علوم زیســتی، مطالعات و پروژه های تحقیقاتی و 
اجرایی مختلفی انجام  شــده اســت. به طوری که امروزه می توان 
شــاهد بود که این فناوری در شــاخه های مختلف زیستی ازقبیل 
محیط زیست، کشاورزی، دام پروری، دامپزشکی، زیست شناسی 
و ژنتیــک به کاررفته انــد. به عنوان مثال در حوزه زیست شناســی 
تکاملــی، کزاک1  و همــکاران )2008(، تلفیق داده های محیطی 
مبتنی بر جی آی اس را با داده های زیست شناسی تکاملی بررسی 
کرده انــد. در این پژوهــش، کاربرد ابزارهــا و داده های مبتنی بر 
جی آی اس در سه بخش از حوزه زیست شناسی تکاملی بررسی 
شده است: 1( مطالعات تنوع ژنتیکی درون گونه ای در طی مکان 
و زمــان، 2( مطالعات چگونگی پیدایــش گونه های جدید و 3( 

مطالعات تکامل خصوصیات رخ مانی2  در درون و بین گونه ها.
اســتفاده از جــی آی اس در علوم دامی نیــز به عنوان یکی از 
زیربخش هــای اصلی و پراهمیت کشــاورزی توســعه پیدا کرده 
اســت. امروزه، موضوعاتی کــه بر کنش بین حیوانــات اهلی و 
محیــط تأکید دارنــد و نیز موضوعاتــی مانند مدیریــت، پایش 
بیماری ها، تنوع زیســتی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی، موضوعات 
مهمی به شمار می روند. نمونه کاربردهای جی آی اس در حوزه 

دام و طیور به شرح زیر است:

پایش و حفاظت از منابع ژنتیکی

جوست و پوینتت 3 )2008( در مقاله پژوهشی خود بر اهمیت 
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علــم جــی آی اس در حوزه حفاظت از منابــع ژنتیکی حیوانات 
مزرعه تأکید داشته اند. درحال حاضر، دام ها با فشارهای مهمی که 
عمدتاً از کشاورزی مدرن نشات می گیرد روبرو هستند )بروفورد4  
و همــکاران، 2003(. بر اســاس برآوردهای ســازمان خواربار و 
کشــاورزی ملل متحد )فائو(، طی 15 ســال گذشته، حدود 300 
نــژاد از 6000 نژاد حیوانات مزرعه منقرض شــده اند )تابرلت5  و 
همــکاران، 2008(. در اثر انقراض و ظهور بیماری های جدید، از 
بین رفتن این ذخایر در حال افزایش اســت و برای حفظ تنوع در 
منابــع ژنتیکی دام باید راه کارهایــی را یافت. یک روش ممکن، 
توســل به رویکردهای مبتنی بر جــی آی اس و مطالعه اطالعات 
ژنتیکی با در نظر گرفتن مختصات جغرافیایی و شــرایط محیطی 
آن است )جوست و پوینتت، 2008(. در پروژه های تحقیقاتی که 
در موسســه تحقیقات علوم دامی کشور در طی سال های 1396 تا 
1399 انجام شــد، محققین برای اولین بار در کشور با هدف ثبت 
و پایش اطالعات ذخایر ژنتیکی گاو، گوســفند، بز، شــتر، اسب 
و طیور، یک ســامانه جی آی اس طراحی و پیاده ســازی کردند 
که ازطریق آن می توان اطالعات جمعیت های گونه های مذکور 
را در آن ثبــت کرد. برای پیاده ســازی ســامانه اطالعات مکانی ، 
وبــی از ترکیب نرم افــزاری و زبان های برنامه نویســی اســتفاده 
شــد. در معماری ســامانه، از ســامانه مدیریت پایگاه داده، رایانه 
خدمات دهنده مکانی، نقشــه پایه و رابط کاربر گرافیکی استفاده 
شد. این سامانه به محققان کمک می کند تا اطالعات به دست آمده 
از پروژه های ثبت و پایش نژادهای بومی، سایر پروژه های مرتبط 
و ایســتگاه های تحقیقاتی را در ســامانه به شــکل مکان مبنا ثبت 
کننــد. ازآنجایی که اطالعات در این ســامانه به شــکل مکان مبنا 
ثبت می شــود، کاربران می توانند اطالعات ســامانه را براســاس 
محــل جغرافیایی نمایــش داده و در فرآیندهای تصمیم گیری از 

1. Kozak
2. Phenotype
3. Joost and Pointet
4. Bruford
5. Taberlet
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1. Duruz
2. GENMON
3. Lyons-Johnson
4. Basnet
5. Yagoub and Hobbs
6. Bizuwerk
7. Kang
8. Peng
9. Aratboni
10. Global Positioning System (GPS)
11. Turner
12. Topography
13. Shimada

آن استفاده کنند. در تالشی دیگر، دوروز1  و همکاران )2017(، 
بــرای پایش منابع ژنتیکی دام های مزرعه، یک ســامانه اطالعات 
مکانــی وب مبنا طراحی کردند. در ســامانه طراحی شــده که ژن 
مون2  نام دارد، کاربران می توانند حیوانات مزرعه را پایش کرده 

و درجه ریسک جمعیت های مزرعه را ارزیابی کنند.

مکان یابی و تناسب توزیع مکانی

در دام پــروری معمــوالً از جی آی اس بــرای ارزیابی میزان 
مناســب بودن مکان برای کاربرد ایمن فضوالت حیوانی به عنوان 
کود درکشــاورزی اســتفاده می شود )لیونزـ جانســون3 ، 1998؛ 
باســنت4  و همــکاران، 2001(. در نمونــه ای دیگــر، می توان به 
کاربرد فناوری جی آی اس در ســامانه توزیع شــترها در امارات 
متحده عربی اشــاره کــرد. از دهه 1980، امــارات متحده عربی 
شــاهد دگرگونی ســریع اجتماعی ـ اقتصادی بوده اســت که بر 
بسیاری از جنبه های زمین و زندگی، ازجمله توزیع مکانی شترها 
تأثیر گذاشــته اســت. در این پــروژه از فناوری جــی آی اس و 
تحلیل مکانی برای درک تغییر توزیع شــترها استفاده شده است. 
نتایج نشــان داد که درحال حاضر، شــترها در امارات در نزدیکی 
مســیرهای مســابقه قرار دارند و نه در نزدیکی منابع آب و مناطق 
چــرا )یعقوب و هابز5 ، 2003(. در پژوهشــی دیگر که در اتیوپی 
انجام شــد، از فناوری جی آی اس برای شناسایی مناطق مناسب 
برای دام، تولید محصول و جنگل اســتفاده شــد )بیزوورک6  و 
همکاران، 2005(. در مطالعه ای دیگر، یک ســامانه کاربرپسند و 
جامع مدیریت بســتر طیور براســاس فناوری جی آی اس ایجاد 
شد. این سامانه، مدیریت مواد مغذی، تجزیه وتحلیل حمل ونقل و 
مدیریت داده ها را در مدیریت بســتر طیور پشتیبانی و برنامه ریزی 
می کند. ازآنجایی که در این ســامانه امکان توسعه کارآمد برنامه 
مدیریــت مواد مغــذی وجود دارد، می تواند بــه کاهش مصرف 
بیش ازحد بســتر طیور کمــک کند. همچنین، بــا تجزیه وتحلیل 
حمل ونقل، بســتر را می توان به طور بهینه به مناطق با کمبود مواد 
مغــذی حمل کرد. بنابراین، این ســامانه بــه تولیدکنندگان طیور 

کمک می کند تا بســتر طیور را به شــکل بهینه، مقرون به صرفه و 
ســازگار با محیط زیســت مدیریت کنند )کانــگ7  و همکاران، 
2008(. در کشــور چین، محققین از فنــاوری جی آی اس برای 
مطالعه مناســب بودن توزیع مکانی پرورش دام و طیور اســتفاده 
کردند )پنگ8  و همــکاران، 2014(. باتوجه به اهمیت منابع آب 
در مدیریت صحیح چرا و اســتفاده بهینــه از مراتع، ارات بنی9  و 
همــکاران )2017( در پژوهش خود تناســب اراضــی را از منظر 
منابع آبی و با درنظرگرفتن گوســفند به عنوان دام چرا در اســتان 

مازندران، با استفاده از فناوری جی آی اس مدل سازی کردند.

پایش رفتار دام در مرتع

در پژوهشــی دیگــر، بــا اســتفاده از جی آی اس و ســامانه 
موقعیت یاب جهانی10  )جی پی اس( رفتار گاوها و میزان استفاده 
از مراتع پایش شــد. جمع آوری داده های جی پی اس از گاوهای 
گوشتی در حال چرا، تصحیح متمایز داده ها، مختصات دارکردن 
داده ها، گزارش گیری از پایگاه داده و تجزیه وتحلیل داده ها برای 
تفســیر آن ها، ازجمله اهداف این طرح بود )تارنر11  و همکاران، 
2000(. در پژوهشــی دیگــر کــه در مغولســتان و با اســتفاده از 
تجزیه وتحلیل های جی آی اس انجام شــد، رفتار چرای گله بزها 
درزمینه محیط های رویشــی و مکان نگاری12  علفزار مغولســتان 

بررسی شد )شیمادا13  و همکاران، 2009(.
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پایش بیماری های دام و طیور

اطالعــات  انــواع  می توانــد  اس  آی  جــی  ازآنجایی کــه 
همه گیرشناســی1  ماننــد مرگ ومیــر، بــروز، شــیوع و توزیــع 
جغرافیایی بیماری ها را به صورت نقشــه درآورد، نقش مهمی در 
دامپزشــکی ایفا می کند )تدســه و امــاره2 ، 2021(. جی آی اس 
در دام پزشــکی کاربردهای گسترده ای دارد ازقبیل: اطالع رسانی 
شیوع، پیشگیری و ریشــه کنی بیماری، نظارت بر بیماری، درک 
و توضیــح پویایی بیمــاری و الگوهای گســترش و ارتباط روند 
بیماری با اقلیم )کولدیپ3  و همکاران، 2013(. در ســال 1994 و 
در همه گیــری بیماری تب برفکی، برای اولین بار از جی آی اس 
در حوزه دام پزشکی استفاده شد )سانسون4  و همکاران، 1994(. 
جــی آی اس بــه همه گیرشناســان و متولیان بهداشــت عمومی 
دامپزشــکی کمک می کند تا با ارائه انواع مختلف نقشه ها به ویژه 
در تحلیل مکانی، ارتباط بین مکان های مختلف، محیط و الگوی 
بیمــاری را تجزیه وتحلیل کنند )کرینگولی5  و همکاران، 2007؛ 
سادکووسکاـ تودیس و کوچارچیک6 ، 2012(. به عبارت دیگر، 
در همه گیرشناســی مکانــی بــرای کنتــرل بیماری هــای دامی، 
جــی آی اس نقش مهمــی را ایفــا می کند. به عنــوان نمونه، در 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بــرای تعریف مناطق محدودیت 
در طی شیوع بیماری های دامی، برنامه ریزی اقدامات ریشه کنی و 
ارزیابی ســطوح خطر، از برنامه های جی آی اس استفاده می شود 

)کروشسکی7  و همکاران، 2006(.

عناصر تشکیل دهنده جی آی اس

 ،)1998 a( براساس توضیحات پایگاه اینترنتی شرکت ازری 
یــک ســامانه جــی آی اس کارآمد پنــج جزء کلیدی شــامل 
ســخت افزار، نرم افــزار، داده ها، افراد و روش هــا را باهم تلفیق و 

سازمان دهی می کند.
سخت افزار: ســخت افزار رایانه ای است که جی آی اس روی 

آن نصب می شــود. امروزه نرم افزار جــی آی اس بر روی طیف 
گســترده ای از انواع سخت افزار، از ســرورهای رایانه ای متمرکز 

گرفته تــا رایانه های رومیزی که به صورت مســتقل یا شــبکه ای 
استفاده می شوند، اجرا می شود. برای اینکه رایانه عملکرد خوبی 
داشته باشــد، همه اجزای سخت افزاری باید ظرفیت باالیی داشته 

باشند.
نرم افزار: نرم افزار جی آی اس توابع و ابزارهای موردنیاز برای 

ذخیره، تجزیه وتحلیــل و نمایش اطالعــات جغرافیایی را فراهم 
می کنــد. اجزای کلیدی نرم افزار عبارت اند از: 1( ابزارهایی برای 
ورود و دست کاری اطالعات جغرافیایی؛ 2( یک سامانه مدیریت 
پایگاه داده؛ 3( ابزارهایی که از گزارش گیری و جستجو، تحلیل 
و مصورسازی جغرافیایی پشتیبانی می کنند؛ و 4( یک رابط کاربر 

گرافیکی برای دسترسی آسان به ابزارها.
داده هــا: احتمــاالً مهم ترین مؤلفــه یک جــی آی اس داده  

اســت. داده های جغرافیایی و داده های جدولی مربوط را می توان 
به صورت درون ســازمانی جمــع آوری کرد یــا از ارائه دهندگان 
داده های تجــاری خریداری کرد. یک جــی آی اس، داده های 
جغرافیایــی را با ســایر منابع داده ادغام می کنــد و حتی می تواند 
از ســامانه مدیریت پایگاه داده سازمان های دیگر که آن را برای 
ســازمان دهی و نگهداری داده های خود اســتفاده می کنند، برای 

مدیریت داده های مکانی استفاده کند.
افراد: بــدون درنظر گرفتن افــرادی که ســامانه را مدیریت 

می کنند و برای اســتفاده از آن در مسائل دنیای واقعی برنامه هایی 
را توســعه می دهند، فناوری جی آی اس ارزش محدودی دارد. 
کاربران جی آی اس بســیارمتغیر هستند و از متخصصان فنی که 
ســامانه را طراحی و نگهداری می کنند تا کســانی که از آن برای 
کمک به انجام کارهای روزمره خود اســتفاده می کنند را شامل 

می شود.

1. Epjdemiology
2. Tadesse and Amare
3. Kuldeep
4. Sanson
5. Cringoli
6. Sadkowska-Todys and Kucharczyk
7. Kroschewski
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روش هــا: یــک جــی آی اس موفق براســاس یــک برنامه 

طراحی شــده خــوب و قوانین تجــاری، که مدل ها و شــیوه های 
عملیاتی منحصربه فردی برای هر سازمان هستند، عمل می کند.

1. Harmon and Anderson
2. Pratt

شکل 1. نمودار اجزای یک سامانه جی آی اس: اقتباس شده از پایگاه اینترنتی
(https://www.brainkart.com/article/Geographic-Information-System-% 28GIS%                    )29_41129/

قابلیت های گزارش گیری و تحلیل مکانی در فناوری جی آی اس

مشــاهده، مکان یابــی و گزارش گیری داده هــا عمومی ترین 
کاربردهــای جی آی اس به شــمار می روند. تقریبــاً همه افرادی 
کــه از جی آی اس اســتفاده می کنند  به مشــاهده برخی از انواع 
اطالعات نقشــه برداری عالقه مند هســتند. در این راستا، کاربران 
نیازمند آن هســتند کــه بتوانند توابعی از قبیــل یافتن یک بخش 
خاص، یافتن مکان همه عوارض با نوع مشخص، ترسیم عوارض 
با رنگ ها یــا نمادهای مختلف، یا یافتن رکوردها در یک پایگاه 
داده و ســپس مشــاهده مکان همه این عوارض بر روی نقشــه را 

انجام دهند )هارمون و اندرسون1 ، 2003(.
امکان گزارش گیری های ســاده و پیچیــده و همچنین انجام 
تحلیل هــای مکانی براســاس داده های موجــود، دو ویژگی مهم 
فنــاوری جی آی اس اســت. همان طور که هارمون و اندرســون 
)2003( اشــاره کرده اند، گزارش گیری مکانی مهمترین عملیاتی 
اســت که اکثر کاربران با جــی آی اس انجام می دهند. جی آی 
اس قابلیت های زیادی دارد زیرا می تواند از هر دو گزارش گیری 
توصیفی و مکانی اســتفاده کند و با تالشی اندک، نتیجه را ارایه 

دهد؛ یا به سؤاالتی پاسخ دهد که پاسخ دادن به آن ها با استفاده از 
هیچ روش دیگری تقریباً ناممکن است )پرات2 ، 2009(. مثالی از 
انجام گزارش گیری های مکانی برای پایش اســب با خصوصیات 
مشــخص در شکل 2 و 3 نمایش داده شــده است. همان طور که 
در شــکل 2 نشان داده شده است، از ســامانه درخواست می شود 
اســب های نژاد مثاًل دره شوری را بر روی نقشــه نشان دهد یا در 
شــکل 3 گزارش گیری با دو معیار انجام و از ســامانه درخواست 
می شــود محل جغرافیایی اســب های دره شــوری با رنگ ابرش 
را بر روی نقشــه نمایان کند.   به این ترتیــب برای محدود کردن 
نتیجه گزارش در گروه خاصی از اســب ها، می توان از معیارهای 
بیشتری اســتفاده کرد. قدرت واقعی جی آی اس در توانایی آن 
در تجزیه وتحلیل نهفته اســت. تحلیل مکانی فرآیندی اســت که 
در آن مشــکالت به صورت جغرافیایی مدل می شود، با پردازش 
رایانــه ای نتایج اســتخراج و ســپس آن نتایج کاوش و بررســی 
می شــوند.   برای ارزیابی تناســب جغرافیایی مکان های مشخص 
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برای اهداف خــاص، تخمین و پیش بینی نتایج، تفســیر و درک 
تغییرات، تشــخیص الگوهای مهم پنهان در اطالعات و بســیاری 
از موارد دیگر، استفاده از این نوع تجزیه و تحلیل اهمیت زیادی 
دارد )هاردر و بــرون1 ، 2017(. پایش تغییرات جمعیتی نژادهای 
مختلف گونه ها در نواحی گوناگون از جمله مثال های دیگر برای 
اســتفاده از قابلیت تحلیل مکانی اســت. در ایــن روش، جمعیت 
ساالنه دســته خاصی از دام و طیور در مناطق مختلف جغرافیایی 
کشــور با اهداف مختلف بررســی و روند تغییراتی آن ها بر روی 

نقشه به شکل های مختلف )مناطق پرخطر، کم خطر، بدون تغییر، 
رشد( نشان داده می شود. مناطق پرخطر بر کاهش شدید جمعیت 
نژادی در آن منطقه اشاره دارد، کم خطر روند کاهش جمعیت را 
تا حد کم نشــان می دهد و بدون تغییــر؛ یعنی جمعیت ثابت بوده 
و رشد نشــان دهنده افزایش جمعیت ذخایر ژنتیکی در آن منطقه 
است. به این ترتیب، در سامانه و با استفاده از قابلیت تحلیل مکانی، 
تحلیل های نمایشــی جغرافیایی الزم در مناطقــی با خصوصیات 

مختلف جمعیتی بر روی نقشه ارایه می شود.

کاربرد ظرفیت های بالقوه سامانه اطالعات مکانی در علوم دامی / صابر جلوخانی نیارکی

1.  Harder and Brown

شکل 2. گزارش گیری مکانی از پراکنش اسب ها با نژاد مشخص

شکل 3. گزارش گیری مکانی از پراکنش اسب ها با نژاد و خصوصیات رخ مانی مشخص
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داده های جی آی اس

داده های مورداســتفاده در جی آی اس به دو دســته توصیفی 
و مکانــی دســته بندی می شــوند. داده های توصیفــی، توصیفات 
عوارض جغرافیایی در نقشــه هســتند. داده های مکانی اصطالحی 
با مفهوم خاص در جی آی اس اســت. داده های مکانی داده های 
خامی هستند که باتوجه به پیوند آن ها با مختصات جغرافیایی معنا 
می یابنــد. به عبارت دیگــر، این داده ها به یک مکان شناخته شــده 
روی زمیــن، یعنی یــک مرجع جغرافیایی واقعی، متصل هســتند. 
عوارض موجود در نقشــه مانند جاده ها، دریاچه ها، ساختمان ها و 
غیــره معموالً در یک پایگاه داده جــی آی اس به عنوان الیه های 
موضوعی جداگانــه وجود دارند. با اســتفاده از ترکیبی از نقاط، 
خطوط یا چندضلعی ها می توان بیشــتر این داده ها را نشان داد. غیر 
از اطالعات مکانی، اطالعات دیگــری نیز وجود دارند که با این 
عوارض جغرافیایی مرتبط هستند و معموالً در قالب جدول ذخیره 
می شــوند، مانند نام جاده، دمای فصلی دریاچه، مالک ساختمان و 
غیره. ایــن اطالعات و خصوصیات مختلف به کاررفته برای مکان 
موردنظــر در اصطالح جــی آی اس، داده هــای توصیفی نامیده 
می شــوند. درواقع، دامنه و عمق این توصیفات است که داده های 
مکانــی را به ابزار قدرتمندی در دســتان یک جی آی اس پویا و 

فعال تبدیل می کند.
پایــگاه داده جی آی اس به عنوان واحد پیونددهنده، داده های 
مکانــی را به همــراه همه عــوارض و توصیفات آن هــا در بخش 
ذخیره ســازی جی آی اس ذخیره می کند تا برای توابع نرم افزاری 
و تحلیل های مختلفی چون نقشه ســازی ها در دسترس قرار گیرند 
)تاملینســون، 2007(. در ســامانه جی آی اس، قالب  های داده ای 
متعددی وجود دارد. اما یکی از پراهمیت ترین آن ها پوشه شکل ها1  
است. پوشه شکل ها پرکاربردترین و محبوب ترین قالب داده های 
مکانی اســت و هندســه غیرمکان شــناختی و اطالعات توصیفی 
عــوارض مکانــی را در یک مجموعه داده قرار می دهد. هندســه 
برای هر عارضــه در این قالب به عنوان یک شــکل با مجموعه ای 
از مختصات برداری ذخیره می شــود )ازری، ب 1998(. اطالعات 

جــی آی اس را می توان از منابع مختلف اطالعاتی از قبیل نقشــه، 
تصاویــر ماهواره ای، عکس هــای هوایی، جی پــی اس و غیره به 

دست آورد.

نرم افزار جی آی اس

ویژگی  اصلی یک بسته نرم افزاری جی آی اس، توابع تحلیلی 
آن است که ابزاری است برای استخراج اطالعات جغرافیایی جدید 
از داده های مکانــی و توصیفی موجود. از دید نرم افزاری می توان 
جــی آی اس را این طــور تعریف کرد: جی آی اس یک ســامانه 
رایانه مبنا اســت که چهار مجموعه از قابلیت هــا را برای مدیریت 
داده هــای جغرافیایی ارائه می دهد: 1. ورودی، 2. مدیریت داده ها 
)ذخیــره و بازیابی داده ها(، 3. دســت کاری و تجزیه وتحلیل و 4. 
خروجی. همه بســته های جی آی اس موجود در بازار دارای نقاط 
قوت و ضعف مخصوص به خود هســتند. برخــی از نرم افزارهای 
جی آی اس به طور ســنتی بیشــتر از دست کاری برداری، و برخی 
دیگر از اشــیاء مکانی )به صورت برداری( پشــتیبانی می کنند. هر 
بســته نرم افزاری که صرفاً از رستری یا برداری پشتیبانی کند، یک 
جــی آی اس کامــل و عمومی نیســت. نمی توان یک بســته جی 
آی اس را از بســته دیگر بهتر دانســت، زیرا همه چیز به استفاده ای 
وابسته اســت که شخص می خواهد از آن بســته داشته باشد )دی 
بای و همکاران، 2001(. بســته نرم افــزاری آرک جی آی اس2 ، 
یکی از مهم ترین نرم افزارها در انجام پروژه های مبتنی بر جی آی 
اس اســت. شــرکت ازری در سال 1999 بســته نرم افزاری آرک 
جی آی اس  )شکل ترکیبی ArcInfo و ArcView(  را معرفی کرد. 
ازآن پس نســخه های توســعه یافته تر آن برای کاربردهای جی آی 
اس طراحی شــده اند. آرک جــی آی اس نرم افــزار مکانی برای 
مشــاهده، ویرایش، مدیریت و تجزیه وتحلیل داده های جغرافیایی 
است. شرکت ازری، آرک جی آی اس را برای نقشه برداری روی 
دســکتاپ، موبایل و وب توســعه داده است. آرک جی آی اس با 

1.  Shapefiles
2. ARCGIS
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بیش از 40 درصد از ســهم بازار، نرم افزار جی آی اس پیشــرو در 
بازار امروز اســت )جی آی اس جئوگرافــی، 2022(. آرک جی 
آی اس مجموعه ای از نرم افزارهــای مختلف از قبیل آرک مپ1 
و آرک کاتالــوگ2 را دربــر دارد. نرم افــزار آرک مپ نرم افزار 
اصلی نقشه کشــی است که به کاربران اجازه می دهد تا نقشه تولید 
کنند، خصوصیات تعریف شده در سامانه را مورد پرسش و پاسخ 
قــرار دهند و همچنین روابط مکانی را تجزیه وتحلیل کنند. آرک 
کاتالوگ داده های مکانــی موجود در رایانه و مکان های مختلف 
دیگــر را ســازمان دهی می کند و امــکان جســتجو، پیش نمایش 
و افــزودن داده ها بــه آرک مپ و همچنین مدیریــت ابرداده ها و 
راه انــدازی خدمات مکان یــاب آدرس )ژئوکدینــگ( را فراهم 

می آورد )کتابخانه های دانشگاه مریلند3 ، 2018(.

نتیجه گیری
اســتفاده از فنــاوری جــی آی اس در حــوزه دام و طیور، در 
مقایســه با برخی از علوم کشــاورزی، با کندی بســیار پیش رفته 
اســت. باتوجه به قابلیت های بالقوه جــی آی اس در علوم دامی و 
همچنین صنعت دام و طیــور، از این فناوری می توان در مدیریت 
ســالن های دام پــروری، ردیابــی و پایــش ذخایر ژنتیکــی دام و 
طیور، مدیریت بانک ژن، پایش تهدیــدات دام پروری، مدیریت 
مکان مبنای زنجیره تولید، توزیع اســپرم در کشور و غیره استفاده 
کرد. لذا، باتوجه به گســتردگی کاربردهای جی آی اس در علوم 
دامی توصیه می شــود که پژوهش های مرتبــط با کاربرد جی آی 
اس در دام پــروری و همچنین آموزش های الزم در این خصوص 
برای کارشناســان، مدیران، محققان و بهره بــردارن صنعت دام و 
طیور انجام شــود. همچنین در این راســتا توصیه می شــود سامانه 
جامع جی آی اس دام پروری کشــور طراحی و پیاده سازی شود تا 
ازطریق آن بتوان همه امور مربوط به صنعت دام و طیور و زنجیره 
تولید مربوط به این صنعــت را مدیریت و پایش کرد. ازطرفی، با 
پیاده ســازی و اجرای سامانه جامع جی آی اس دام پروری کشور، 
مدیران و سیاست گذاران بخش های دولتی و خصوصی می توانند 

مناســب ترین تصمیم هــا را اتخاذ و شــیوه های مدیریتــی خود را 
به صورت مکان مبنا و به شکل بهینه عملی کنند.
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Application of geographic information system (GIS) technology in animal sciences
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Abstract
Technologies that assist in making management decisions and policies regarding the sustainable use of livestock 
and poultry resources through the providing and analysing information are valuable. Today, various computer and 
information tools are used for planning, decision-making and management of different sub-sectors of agriculture. 
One of these tools is the geographic information system (GIS). The application of GIS has been developed according 
to the needs of each person or nation in different sectors, so that the widespread use of this system can be seen in 
different branches of agriculture. The use of GIS in animal sciences as well as the livestock and poultry industry 
is also of great importance as one of the most important sub-sectors of agriculture that plays an important role in 
providing food security. However, the use of this technology in the field of livestock and poultry has progressed 
very slowly compared to some agricultural sciences. Considering the advantages and potential capacities of GIS 
application in animal sciences, it is necessary to widely promote its use to increase the productivity of different fields 
of animal husbandry. Therefore, the purpose of this article is to review GIS technology, its capabilities and potential 
applications in animal husbandry.
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